
Þemavika 

5-7. bekkur 

Árskógarskóli 



Námið okkar 
 Hvað er skemmtilegt? 

 Hvernig lærum við best? 

 Hvað má vera meira af? 

 Má sleppa einhverju? 

 Hvernig viljum við hafa lærdómsumhverfið okkar? 



Námið okkar 
 Landafræði: Það er gaman að fræðast um löndin. Það 

er mikill hreyfanleiki í landafræðikennslustundum. 

 Það er skemmtilegt að sjá video og myndir af stöðum 
sem við erum að læra um. 

 Leikfimi: Það er skemmtilegt í leikfimi vegna 
hreifingar, í leikfimi er gaman í leikjum. 

 Textil og smíðar: Læra að sauma og hekla, og í smíðum 
er gaman að búa til eitthvað sjálfur 



Það sem okkur þykir skemmtilegt 
 Náttúrufræði:  Læra um náttúruna og lífið í kringum 

okkur. 

 Tölvur: Það er gaman að læra tölvutækni og ýmislegt. 

 Stærðfræði: Það er svo gaman í útistærðfræði og að 
læra allskonar skemmtilega hluti í henni. 

 Lestrarátak: Gaman að við fáum að horfa á mynd þegar 
við erum búinn með x margar bækur. 

 Okkur finnst skemmtilegt að fara inná leikskólann og 
hjálpa leikskólakennurunum að klæða út og margt 
fleira. 



Hvernig lærum við best 
 Við lærum best í hópum. 

 Tvö og tvö saman. 

 Í gegnum netið.  

 

 

 



Hvað má vera meira af  
 Það má vera meira af íþróttatímum. 

 Meira af samstarfi við leikskólann. 

 Meiri útivist. 

 Þemavinnu. 

 Meiri úti-íþróttir 

 

 



Má sleppa einhverju 
 Má sleppa dansi. 

 Má sleppa sundi. 

 Má sleppa söng. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Hvernig viljum við hafa 
lærdómsumhverfið okkar 

 

 Við viljum læra úti. 

 Frjálst eða aukið val: Einingakubbar, spil, tölvuvinna, 
teikning og útivera. 

 Fleiri menningaferðir. 



Viðburðir í vetur.  
 
 Það sem gekk vel var:  
 Konudagur,  
 Bóndadagur,  
 Skíðadagur,  
 Bolludagur,  
 Árshátíð,  
 Göngudagur,  
 Menningarferð,  
 Íþróttadagur,  
 Árshátíð hjá Dalvíkurskóla,  
 Jólaföndur,  
 Piparkökubakstur og að mála piparkökur, 
  Foreldrakaffi,  
 Upplestrarkeppni, 
 Sameiginlegur morgunverður fyrir samræmdu prófin 
  Nemendaráð hefur gengið vel í vetur.  



Hverju viljum við bæta við. 
 Fleiri íþróttatímar 

 Fleiri útivistadagar 

 Hjóladag 

 Sjötti bekkur fari alltaf með á Stóru 
upplestrarkeppnina 

 Skólaferðalag 


